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    خالصة وافية  - ثانياً  
    أوزبكستان    

  سي ألوزبكستان يف سياق تنفيذ مة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّمقدِّ  - ١  
    اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 ٢٠٠٨ يوليـه /متـوز  ٧خ املـؤرَّ  ١٥٨القـانون رقـم    مبقتضـى قت أوزبكستان علـى االتفاقيـة   صدَّ
ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد    اخلــاص با ــة أوزبكســتان التفاقي ــورك، (نضــمام مجهوري نيوي

. وأودعت أوزبكستان صكَّ تصديقها علـى االتفاقيـة لـدى    )٢٠٠٣أكتوبر /تشرين األول ٣١
  .٢٠٠٨ يوليه/متوز ٢٩األمني العام لألمم املتحدة يف 

جلنـائي، وقـانون اإلجـراءات    وتشمل التشـريعات الوطنيـة ملكافحـة الفسـاد الدسـتور والقـانون ا      
  واللوائح التنظيمية.اجلنائية، وقانون املسؤولية اإلدارية، والقانون املدين، وغريها من القوانني 

ويتضمن اإلطار املؤسسي يف أوزبكستان ملكافحة الفساد مكتـب املـدعي العـام ووزارة الداخليـة     
ة، مبــا يف ذلــك مــن الســلطات العامــوجهــاز األمــن الــوطين ووزارة العــدل ووزارة املاليــة وغريهــا 

  صة.الوحدات املتخصِّ
    

    التجرمي وإنفاذ القانونالفصل الثالث:   - ٢  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥بالنفوذ (املواد الرشو واملتاجرة     
 الرمسيـون  ائي. واملوظفونيف القسم الثامن من القانون اجلنالرمسيني يرد وصٌف لوظائف املوظفني 

 مبقـام حيظـون   يـة واإلداريـة واملاليـة ولكنـهم ال    بـإدارة الشـؤون التنظيم   املفوضـون هم األشـخاص  
"املوظـف املسـؤول"   للتعـبري   اًمن القانون اجلنـائي تعريفـ   نفسه د القسمموظف مسؤول. كما حيدِّ

ــو: ( ــة؛ أو (   ١وهـ ــي احلكومـ ــن ممثلـ ــل مـ ــب  ٢) ممثـ ــغل منصـ ــخص يشـ ــوي  اً) شـ ــى أداء ينطـ علـ
ــاًإجــراءات قانونيــة، ســواء   ، ومفــوَّض بتنفيــذتنظيميــة أو إداريــة أو ماليــة  واجبــات  أكــان منتخب

 و املؤسسات أو املنظمات العموميـة؛ أ املنشآتت، سواء يف دائم أو مؤقَّ على حنو، كان معيَّناً أم
مللكيــة مبقتضــى أشــكال أخــرى مــن ا ،أو املؤسســات أو املنظمــات املنشــآترؤســاء  مــن )٣( أو
الشـؤون  تـويل مسـائل إدارة   لإلجراءات املتبعـة، سـلطة    وفقاًلني، اجملتمع املدين املخوَّ يممثلمن  أو
 ،) أعــاله٢( البنــدينطــوي علــى أداء املهــام الــواردة يف  اً) شــخص يشــغل منصــب٤؛ أو (موميــةالع
الفسـاد  شـمل جـرائم   مواد القـانون اجلنـائي الـيت ت   أنَّ هيئات املواطنني ذات احلكم الذايت. غري  يف
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مـدى  أيِّ فمن غـري الواضـح إىل    ومن مثتذكر مصطلح "موظف" بدل مصطلح "موظف مسؤول"، 
ــى يعاقَــب جنائيــ  ــالا عل ــها "   األفع ــيت يرتكب ــة ال ــون مســؤولون غــري القانوني أوزبكســتان.   " يفموظف

الفقـرة   ضياتا مقتيستويف كليتعريف مصطلح "موظف" يف التشريع األوزبكي ال أنَّ يبدو  ولذلك،
 من قانون املسؤولية اإلدارية تعريفـاً  ١٥عن ذلك، تتضمن املادة  من االتفاقية. فضالً ٢من املادة (أ) 
مع التعريف الوارد يف القانون اجلنائي.   يتَّسقا ملصطلح "موظف" ال إضافي  
 ى راتبـاً يتقاضـ  مسـتخدم رشـو  املسـؤولية اجلنائيـة خبصـوص    من القانون اجلنائي  ٢١٣املادة  وتقر

ــ لكنــه لــيس موظفــاً  تابعــة للدولــةيعمــل حلســاب هيئــة أو شــركة أو مؤسســة أو منظمــة    ارمسي ،
ــة، أو     ــوع امللكي ــواطنني ذات حكــم ذايت.    رابطــةبصــرف النظــر عــن ن ــة م  جمتمــع مــدين أو هيئ

شـخص   أيَّ الـذي يتقاضـى راتبـاً   من قانون العمل، قد يكون املوظف  ٧٧و ١٤لمادتني ل وفقاًو
  .منشأةعمل مع مؤسسة أو منظمة أو  عقد حاصل علىسنة فأكثر  ١٦العمر يبلغ من 

مـن   ١والفقـرة   )الرشـو  بشـأن ( ٢١١جرمية جنائية مبوجب املـادة   هو رشو املوظفني العمومينيو
ة مــا لشــخص مــنح مزيَّــأمَّــا . ئيقــانون اجلنــاالمــن  )بالراتــببشــأن رشــو املــوظفني ( ٢١٣ املــادة

 ٢١١دة . وتتضـمن املـا  مشـمولة فهـي غـري    )شـخص غـري املوظـف   أي (اعتبـاري آخـر    طبيعي أو
ال تـنص   عنصـراً  اجلنـائي قانون المن  )بالراتببشأن رشو املوظفني ( ٢١٣واملادة  )بشأن الرشو(

  .الذي يقوم بفعل الرشوعليه االتفاقية وهو التصرف أو االمتناع عن التصرف لصاحل الشخص 
قـانون  المـن  (بشـأن الرشـو)    ٢١١مبوجب املـادة   فعل معاقب عليهوالرشو باستخدام وسيط هو 

مــن القــانون  ٢١٢التصــرف كوســيط يعتــرب جرميــة جنائيــة مبوجــب املــادة  أنَّ ، يف حــني اجلنــائي
  نائي (بشأن الوساطة يف الرشو).اجل

ــا  ــواء ا أمَّ ــاء، س ــة مبوجــب        االرتش ــة جنائي ــو جرمي ــيط، فه ــق وس ــن طري ــرة أو ع رتكــب مباش
 )بالراتــببشــأن رشــو املــوظفني ( ٢١٣مــن املــادة  ٢، والفقــرة )بشــأن االرتشــاء( ٢١٠ املــادة
من القانون اجلنـائي. وال يتضـمن االرتشـاء احلصـول علـى       )بشأن طلب الرشوة( ٢١٤ واملادة

ــث، ســواء     ــن شــخص ثال ــذا الشــخص طبيعيــ  أرشــوة م ــ أم كــانا كــان ه ا؛ وتتضــمن اعتباري
 )بالراتــببشــأن رشــو املــوظفني  ( ٢١٣مــن املــادة  ٢والفقــرة  )بشــأن االرتشــاء( ٢١٠ املــادة
 مـا  ال تنص عليه االتفاقية وهو القيام أو عدم القيام عن قصـد بفعـل   القانون اجلنائي عنصراً من

  يف مصلحة األشخاص الذين يرتكبون فعل الرشو.  
مبا يف ذلك اخلدمات اخلاضعة  ،املتعلقة باملمتلكات املنافعاملوجودات امللموسة أو  وتتضمن الرشا

  مشمولة.فهي غري  مة كرشااملمتلكات املقدَّغري من ا املزايا . أمَّولكنها ُتقدَّم جماناًم اخلدمة لرسو
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علـى أهنـا    هبا وعرضـها والتماسـها  مواد القانون اجلنائي اليت تتناول الرشوة بني الوعد  حتددوال 
هــذه  إنَّفــ للمعلومــات الــيت قــدمها املمثلــون الرمسيــون ألوزبكســتان،  وفقــاًعناصــر منفصــلة. و

ــد اإلعــداد الرتكــاب     ــائي حتــت بن ــانون اجلن ــذكورة يف الق ــه  العناصــر م ــة أو الشــروع في  جرمي
  .)من القانون اجلنائي ٢٥  املادة(

 مبقتضــىالرشــوة املدفوعــة ملوظــف أجــنيب أو موظــف يف منظمــة دوليــة جرميــة جنائيــة   ُتعــدوال 
  نون يف أوزبكستان.القا

(بشـــأن االرتشـــاء)  ٢١٠يف املـــادة  اموالن جزئيـــمشـــوالرشـــو واالرتشـــاء يف القطـــاع اخلـــاص 
شـو  بشـأن ر ( ٢١٣واملـادة   (بشأن الوساطة يف الرشو) ٢١٢ادة وامل )بشأن الرشو( ٢١١ واملادة

اإلعـداد  ب فيما يتعلـق من القانون اجلنائي  )الرشوة التماسبشأن ( ٢١٤) واملادة بالراتباملوظفني 
، كــذلك خيــص الرشــوة يف القطــاع اخلــاص وفيمــا .)مــن القــانون اجلنــائي ٢٥املــادة (والشــروع 

 الـذي تتضـمنه العبـارة    عنصـر الومل يـذكر  املمتلكـات جرميـة،   غـري   من منح أو تلقي منافع يعد ال
 )بشـأن االرتشـاء  ( ٢١٠"سواء لصاحل الشخص نفسه أو لصاحل شـخص آخـر". وتتضـمن املـادة     

مـن القـانون اجلنـائي     )بالراتـب  بشـأن رشـو املـوظفني   ( ٢١٣واملادة  )بشأن الرشو( ٢١١واملادة 
عنصرا، غري منصوص عليـه يف االتفاقيـة، وهـو القيـام بفعـل مـا أو االمتنـاع عـن القيـام بفعـل مـا            

  مصلحة الشخص الذي يرتكب فعل الرشوة.  يف
  يقرر املسؤولية اجلنائية خبصوص املتاجرة بالنفوذ. داًحمدَّ وال يتضمن التشريع يف أوزبكستان حكماً

    
    )٢٤و ٢٣اإلخفاء (املادتان  وال؛ألمغسل ا    

مـن   ٢٤٣م مبوجب املـادة  العائدات اإلجرامية فعلٌ جمرَّعلى غسل) أْي ( إضفاء الصفة القانونية
  .عائدات األنشطة اإلجرامية) إضفاء الصفة القانونية على القانون اجلنائي (بشأن

اجلنـائي) عنصـر "مسـاعدة     مـن القـانون   ٢٨و ٢٧وتشمل األحكام املتعلقـة بـالتواطؤ (املادتـان    
  من االتفاقية. ٢٣من املادة  ‘١‘(أ)  ١يات الفقرة الفرعية ملقتض وفقاًشخص [...]"، أيِّ 

ــالتواطؤ    ــة بـ ــام املتعلقـ ــق األحكـ ــاًوتنطبـ ــا أيضـ ــرة    فيمـ ــا يف الفقـ ــار إليهـ ــر املشـ ــق بالعناصـ يتعلـ
شـــأن التـــورط (ب ٣١مـــن االتفاقيـــة، إضـــافة إىل املـــادة   ٢٣مـــن املـــادة ‘ ١‘(ب)  ١ الفرعيـــة

 ١٧١ (بشـــأن إخفـــاء جرميـــة أو عـــدم اإلبـــالغ عنـــها) واملـــادة       ٢٤١جرميـــة)، واملـــادة   يف
  حيازة املمتلكات املتحصل عليها بوسائل إجرامية أو بيعها) من القانون اجلنائي.  (بشأن
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 ٢٣مـن املـادة   ‘ ٢‘(ب)  ١واملسؤولية اجلنائية عن العناصر املنصوص عليها يف الفقرة الفرعيـة  
ــن ا ــادة      م ــالتواطؤ (امل ــة ب ــام املتعلق ــددةٌ مبوجــب األحك ــة حم ــائي)    ٢٨التفاقي ــانون اجلن ــن الق م

  من القانون. ٢٤١من القانون) ومبوجب املادة  ٢٥واإلعداد والشروع (املادة 
يتعلــق مبجموعــة األفعــال    فيمــاقيــود أيِّ مــن القــانون اجلنــائي علــى     ٢٤٣وال تــنص املــادة  

م مبوجب تلـك املـادة ال ينطبـق علـى     الفعل اجملرَّأنَّ أصلية، ومل تقرر اإلجرامية اليت ُتعترب جرائم 
  األشخاص الذين ارتكبوا اجلرم األصلي.  

 إضــفاء الصــفة القانونيــة علــى(بشــأن  ٢٤٣مــن االتفاقيــة) مــذكور يف املــادة  ٢٤واإلخفــاء (املــادة 
الغ عنـها) مـن القـانون    (بشأن إخفاء جرمية أو عدم اإلبـ  ٢٤١عائدات األنشطة اإلجرامية) واملادة 

اجملـرَّم؛ أو دليـل    بإخفـاء مرتكـب الفعـل    اجلنائي. إضافة إىل ذلك، فالشخص الـذي يضـطلع مسـبقاً   
شــياء ُمكتســبة بوســائل م، أو أوســائل أو أدوات مســتخدمة يف ارتكــاب عمــل جمــرَّ   علــى ُجــرم، أو
يف  ا ُيعتـرب مسـاعداً  هـذه األشـياء أو بيعهـ    باحلصـول علـى   مسـبقاً  يتعهدالشخص الذي   إجرامية، أو

من القانون اجلنـائي   ٢٤١و ٣١تطبيق املادتني  أيضاًمن القانون اجلنائي). وجيوز  ٢٨اجلرمية (املادة 
  املسبقة. التعهداتمن هذه  دون أيٍّ من يف حالة إخفاء األشياء املتحصل عليها بوسائل إجرامية

    
    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧وع (املواد املشر اإلثراء غري االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛    

) علـى أنَّ كـل   السـلب مـن القـانون اجلنـائي (االخـتالس عـن طريـق التبديـد أو         ١٦٧تنص املادة 
عليـه تبعـة   قـع  تشخص يبدِّد أو خيتلس ممتلكات الغري املوكلة إليـه، يف القطـاعني العـام واخلـاص،     

للعقوبة.  اًالوظائف ظرفا مشدد إساءة استغالل. ويعترب ارتكاب هذه اجلرمية من خالل املسؤولية
ُجـرم إسـاءِة    السلبوقد يشكل تسريب املمتلكات املوكلة يف ظل غياب أركان ُجرم التبديد أو 

يف أداء الواجبـات الرمسيـة    من القانون اجلنائي) أو إمهـاالً  ٢٠٥استغالل النفوذ أو السلطة (املادة 
مـن القـانون اجلنـائي علـى      ١- ١٨٤ملـادة  من القانون اجلنـائي). كمـا جيـوز تطبيـق ا     ٢٠٧(املادة 

  حاالت انتهاك االنضباط املايل.
(بشــأن إســاءة اســتغالل النفــوذ أو الســلطة)  ٢٠٥ا باملـادة  وإسـاءة اســتغالل املنصــب مشــمولةٌ جزئيــ 

(بشــأن اإلخفــاق  ٢٠٨(بشــأن التجــاوز يف ممارســة الســلطة أو الصــالحيات) واملــادة   ٢٠٦واملــادة 
من  ٢٠٨و ٢٠٦و ٢٠٥الواردة يف املواد  ،اإلشارةوسلطة) من القانون اجلنائي. املتعمد يف ممارسة ال
ــائي،   ــانون اجلن ــة     الق ــواطنني أو مصــاحلهم احملمي إىل إحلــاق ضــرر خطــري أو أذى جســيم حبقــوق امل
  من االتفاقية. ١٩مقارنة باملادة نطاق األفعال اليت ُيعاقب عليها القانون د تقيِّمبوجب القانون، 
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وقت إجراء هذا االستعراض، تنظر يف إمكانية جترمي اإلثـراء غـري املشـروع    يف بكستان، وكانت أوز
أوزبكستان مل يكن هلا نظاٌم يقتضي اإلفصاح اإللزامـي  أنَّ كجرم منفصل. وخالل الزيارة، لوحظ 

  عن دخل املوظفني العموميني، وهو ما ميثل عقبة خطرية أمام تنفيذ هذا احلكم.
    

    )٢٥لة (املادة إعاقة سري العدا    
رشـو شـاهد   املسـؤولية اجلنائيـة علـى    من القانون اجلنائي (بشأن شهادة الـزور)   ٢٣٨املادة  تقرر

أو ضحية لإلدالء بشـهادة كاذبـة، أو رشـو خـبري لـإلدالء بـرأي خـبري خـاطئ، أو رشـو متـرجم           
خـالل  خالل التحريات األولية أو خـالل التحقيـق السـابق للمحاكمـة أو      بشكل خاطئللترمجة 

إجــراءات احملكمــة، وإرغــام هــؤالء األشــخاص علــى اإلدالء بشــهادة كاذبــة بتهديــدهم أو هتديــد 
ذويهم نفسي ي عنصـر "التـدخل يف تقـدمي    مـن القـانون اجلنـائ    ٢٣٨ا. ومل تتضـمن املـادة   ا أو بـدني

اقتصــرت علــى اإلشــارة إىل الشــهود والضــحايا واملتــرمجني ومل تشــمل التــدخل يف   األدلــة"، بــل 
  قدمي األدلة األخرى.ت

اسـتخدام التعـذيب وغـريه مـن      املسـؤولية اجلنائيـة علـى    من القـانون اجلنـائي   ٢٣٥املادة  وتقرر
يتعلـق باألشـخاص املشـمولني     فيمـا ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة  

ق ا أو حمقِّـ أوليـ  حتقيقـاً ري ُترتكب هذه األفعال على يد شخص جييف اإلجراءات اجلنائية عندما 
أنَّ موظــٍف آخــر معــين بإنفــاذ القــانون أو يعمــل يف مؤسســة عقابيــة، يف حــني   أيِّ عٍ أو أو مــدَّ
  (أ) من االتفاقية ال تضع مثل هذه القيود. ٢٥املادة 

تقــرر مــن القــانون اجلنــائي الــيت   ٢٣٦ا باملــادة (ب) مــن االتفاقيــة مشــمولة جزئيــ  ٢٥واملــادة 
التدخل يف التحقيقات أو يف القرارات القضائية، أي التأثري غري القـانوين   جلنائية علىاملسؤولية ا

هبـدف  عـام  عٍ ق أو مـدَّ ، أو علـى حمقِّـ  شكل من األشكال على شخص يقوم بتحقيـق أويل أيِّ ب
بغيـة دفعـه إىل    يف إحـدى القضـايا، أو علـى قـاض    موضـوعي  و شـامل وتـام  عرقلة إجراء حتقيق 
التـأثري   أو أمر غري قانوين. وال تشمل مادة القانون اجلنائي املـذكورة آنفـاً   إصدار حكم أو قرار

  موظفني آخرين من القضائيني أو املعنيني بإنفاذ القانون.   على
    

    )٢٦الشخصيات االعتبارية (املادة  مسؤولية    
مـة يف  من القانون املدين، جيـوز تصـفية الشخصـيات االعتباريـة بـأمر مـن احملك       ٥٣للمادة  وفقاً

  .حالة اضطالعها بأنشطة حمظورة قانوناً
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ومع ذلك، ال ينص التشريع يف مجهورية أوزبكستان على أسس وشـروط تطبيـق تـدابري التصـفية     
آليـة   مٍ مبوجـب االتفاقيـة. وال توجـد أيُّ   رة يف حالة مشاركة شخصـية اعتباريـة يف فعـلٍ جمـرَّ    املقرَّ

نشـاط  " مصـطلح  إذ إنَّ ،يف حالـة جـرائم الفسـاد    لالتـدبري مـن هـذا القبيـ    قانونية واضحة لتطبيق 
  مة مبوجب االتفاقية.ألفعال اجملرَّمشاركة الشخصيات االعتبارية يف ا ال يشمل دائماً "حمظور

ة اعتباريــة مــا بشــأن ُجــرم فســاد علــى شخصــي جــزاءاتفــرض أنَّ وقــد أوضــحت أوزبكســتان 
  ن املسؤولية، والعكس بالعكس.باملشاركة يف ذلك اجلُرم م شخصية طبيعية مدانةيعفي   ال

ة رَّمـ وال تسمح التدابري القائمة بشأن مسـؤولية الشخصـيات االعتباريـة املتورطـة يف األفعـال اجمل     
  خلطورة اجلُرم ومالبساته األخرى. وفقاًمبوجب االتفاقية بتفاوت التطبيق 

علـى   قيـام بـه  اجلـاري ال ، قـدم ممثلـو أوزبكسـتان معلومـات عـن العمـل       طريـة القُ وخالل الزيارة
  القوانني اليت تنص على املسؤولية اجلنائية واإلدارية للشخصيات االعتبارية. مشاريع

    
    )٢٧املشاركة والشروع (املادة     

يف جرميـة   التواطـؤ تتضمن املشاركة يف جرمية كمرتكب أو منظِّم أو مساعد أو حمرِّض أركـان  
  .  من القانون اجلنائي) ٢٨و ٢٧املادتان (

ــ ــائي  ٢٥ف اإلعــداد للجرميــة والشــروع فيهــا يف املــادة   ويــرد تعري وُيعاقَــب  ،مــن القــانون اجلن
  عليهما مبوجب املادة نفسها من القسم اخلاص يف القانون اجلنائي كاجلرمية نفسها.

    
    )٣٧و ٣٠ املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان    

  ض مبا يتناسب معه.وُتفَر ،ئية جسامة اجلرماجلنا يف اجلزاءات ىتراع
مـن رئـيسِ مجهوريـة أوزبكسـتان،      كـل  باحلُرمة الشخصـية ومبوجب القانون األوزبكي، يتمتع 

وهو جملس النواب يف اجمللس األعلى (برملـان أوزبكسـتان)، وأعضـاء     ،ونواب اجمللس التشريعي
حياء واملقاطعـات، ومفـَوضِ حقـوق    جملس األعيان يف اجمللس األعلى، ونواب جمالس املدن واأل

  اإلنسان (أمني املظامل) يف اجمللس األعلى والقضاة وأعضاء النيابة العامة.
من القانون اخلاص بالضمانات األساسية ألنشطة رئيس مجهورية أوزبكستان،  ٢ومبوجب املادة 
ريـة أوزبكسـتان.   واحلصانة، كما متتع هبا الرئيس السـابق جلمهو  باحلُرمة الشخصيةيتمتع الرئيس 

  ص على إجراءات رفع احلصانة عن الرئيس.ُيَن وال
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مـن القـانون الصـادر بشـأن الوضـع القـانوين لنـواب اجمللـس التشـريعي           ١٤و ١٣للمادتني  وفقاًو
خـالل مـدة    باحلُرمـة الشخصـية  وأعضاء جملس الشيوخ، يتمتـع النـواب وأعضـاء جملـس الشـيوخ      

ــبهم ــوليهم منصـ ــة النـــو تـ ــيوخ جنائيـــ . وال جيـــوز مالحقـ ــاء جملـــس الشـ ــوقيفهم اب وأعضـ ا أو تـ
 دون موافقــة الغرفــة املعنيــةمــن احتجــازهم أو إخضــاعهم لعقوبــات إداريــة تفرضــها احملــاكم،  أو
بناء  يف احلُرمة الشخصيةق احلنائب أو عضو جملس شيوخ من أيِّ . وُيتخذ قرار جتريد اجمللس يف

املختصـة يف اجمللـس األعلـى. كمـا يتمتـع النـواب       العام إىل الغرفـة   النائبعلى توصية صادرة من 
ــاء واملقاطعـــات   يف ــالس املـــدن واألحيـ ــاهتم  كنغاشـــالر(جمـ ــية ضـــمن مقاطعـ ــة الشخصـ ) باحلُرمـ

  .  جمالس املدن واألحياء واملقاطعات)من القانون الصادر بشأن الوضع القانوين لنواب  ١٣  (املادة
ــامل    ــني املظ ــع أم ــة الشخصــية  ويتمت ــاحلق يف احلُرم ــه جنائيــ  ، ب ــوز مالحقت ــه أو وال جي ا أو توقيف

دون موافقــة الغــرف املعنيــة يف  مــن احتجــازه أو إخضــاعه لعقوبــات إداريــة تفرضــها احملــاكم،   
 ١٨العـام (املـادة    إالَّ النائـب اختاذ إجراءات جنائيـة حبـق أمـني املظـامل      جيوزوال لس األعلى. اجمل

  .ظامل) باجمللس األعلى)ن (أمني املمن القانون اخلاص مبفوض حقوق اإلنسا
لعـــام جلمهوريـــة أوزبكســـتان، ا النائـــبإالَّ اختـــاذ إجـــراءات جنائيـــة حبـــق القضـــاة   جيـــوزوال 
دون موافقــة احملكمــة العليــا بكامــل  مــن أو احتجــازهم يــا جيــوز مالحقــة القضــاة جنائ  ال كمــا

اكم)، حســب نون احملــمــن قــا ٧٠هيئتــها أو احملكمــة االقتصــادية العليــا بكامــل هيئتــها (املــادة   
دون مـن  أو احتجـازهم  يـا  مـن قضـاة احملكمـة الدسـتورية جنائ     جيوز مالحقة أيٍّ االقتضاء. وال

  من قانون احملكمة الدستورية). ١٦موافقة احملكمة الدستورية (املادة 
مســؤولية تقــدمي الــدعوى والتحقيــق األويل يف القضــايا اجلنائيــة الــيت تقتضــي وجــود    وتنحصــر
  .العام) النائبمن قانون مكتب  ٤٩ة (املاد فحسُبهيئات االدعاء  يفققني وحمعامني مدعني 
نـــواب اجمللـــس األعلـــى خيـــص  فيمـــا ص علـــى اإلجـــراءات املُفصـــلة لرفـــع احلصـــانة إالَّوال ُيـــَن
ــادة ــواب اجمللــس التشــريع     ١٤ (امل وأعضــاء جملــس   يمــن القــانون اخلــاص بالوضــع القــانوين لن

مـن القـانون اخلـاص بالوضـع      ١٢حيـاء واملقاطعـات (املـادة    الشيوخ) ونواب جمالس املـدن واأل 
  القانوين جملالس املدن واألحياء واملقاطعات) فقط.

إىل عـدم وجـود مشـكالت مـن     القطريـة  فقد أشار ممثلو أوزبكستان خالل الزيـارة   ،ومع ذلك
  خيص رفع احلصانة. فيماالناحية العملية 

مـع مراعـاة   وللتشـريعات األوزبكيـة    وفقاً و مشروطاًأ مبكراً وُيمنح األشخاص املدانون إفراجاً
مــن مــدة العقوبــة والطــابع الشخصــي للمــدان  جســامة اجلُــرم واجلــزء الــذي قضــاه املــدان فعــالً

  .  من القانون اجلنائي) ٧٤و ٧٣ادتان (امل
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ــاً        ــهم مؤقت ــاف الشــخص املت ــة إليق ــراءات الالزم ــى األســس واإلج ــنص عل ــل يف   وُي ــن العم ع
  ن اإلجراءات اجلنائية.من قانو ٢٩  الفصل

يف ق احلـ من القانون اجلنائي (احلرمان من حق ما) على العقوبة باحلرمـان مـن    ٤٥وتنص املادة 
  مناصب معينة أو ممارسة أنشطة معينة.تويل 

  .جبزاءات تأديبيةوجيوز معاقبة املوظفني املدانني 
 الكشـف عـن ُجـرم والتعـويض     الندم احلقيقي، واالعتراف بالذنب، واملساعدة الفعالـة يف  وُيَعدُّ

ن اجلنـائي). فـإذا   مـن القـانو   ٥٥فة (املادة خمفِّ اًالطوعي عن األضرار اليت سببها املدانون شروط
مـن   ٥٥ملا ورد يف الفقرتني (أ) و(ب) من اجلـزء األول مـن املـادة     وفقاًفة ُوجدت ظروف خمفِّ

مـن   ٥٦اجلـزء األول مـن املـادة    ملـا ورد يف   وفقـاً دة القانون اجلنـائي، ومل توجـد ظـروف مشـدِّ    
القانون اجلنائي، فال جيوز أن تتجاوز مدة العقوبة ثلثي أقصـى مـدة عقوبـة نصـت عليهـا املـادة       

  ذات الصلة يف القسم اخلاص من القانون اجلنائي.
الظـروف  أنَّ من القانون اجلنائي فـرض عقوبـات أخـف. فـإذا رأت احملكمـة       ٥٧وتضبط املادة 

هلــا، يف ظــروف اســتثنائية، أن  جــاز، العــام كله اجلُــرم علــى اجلمهــورختفــف اخلطــر الــذي يشــ 
تفرض عقوبة أقل من احلد األدىن للعقوبة املقـررة هلـذا اجلـرم يف املـادة ذات الصـلة مـن القسـم        

مل تـنص عليهـا تلـك املـادة.      اخلاص مـن القـانون اجلنـائي، أو تفـرض عقوبـة خمتلفـة أكثـر رفقـاً        
حكمـة أن ختتـار عـدم فـرض عقوبـة إضـافية إلزاميـة ممـا نصـت          وعلى األساس نفسه، جيـوز للم 

  عليه املادة ذات الصلة من القسم اخلاص من القانون اجلنائي.
 بنــاء علــى  عفــاء الشــخص مــن املســؤولية     جيــوز إ  ،مــن القــانون اجلنــائي    ٦٦املــادة  ومبقتضــى 

  الفعال". "الندم
كـان   قدم رشوة من املسـؤولية إذا من القانون اجلنائي، ُيعفى الشخص الذي  ٢١١للمادة  وفقاًو

 يومـاً  ٣٠ يف غضـون  الشخص عن احلـادث طوعـاً  ذلك قد قدمها حتت وطأة االبتزاز، وإذا أبلغ 
  وأسهم بفاعلية يف التحقيق يف اجلرمية.يا حقيق من ارتكاب اجلرمية، وندم ندماً

 الرشـوة مـن   يف كوسـيط  تصـرَّف من القانون اجلنائي، ُيعفى الشخص الـذي   ٢١٢للمادة  وفقاًو
 مــن ارتكــاب اجلرميــة، ونــدم نــدماً  يومــاً ٣٠يف غضــون  املســؤولية إذا أبلــغ عــن احلــادث طوعــاً 

ا وأسهم بفاعلية يف التحقيق يف اجلرمية. ويف هذا الصدد، الحظ اخلرباء القائمون على هذا حقيقي
 نـب الراشـي تقييمـاً   صعوبات يف تقيـيم ذ  حيِدثاإلعفاء التلقائي من املسؤولية قد أنَّ االستعراض 

  هذه العقبات مل ُتواَجه خالل املمارسة الفعلية. أنَّذكروا ممثلي أوزبكستان  ، لكنَّبالغرض وافياً
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    )٣٣و ٣٢ني (املادتان غمحاية الشهود واملبلِّ    
احلاجـــة إىل محايـــة املشـــاركني يف عامـــة بشـــأن  تتضـــمن التشـــريعات يف أوزبكســـتان أحكامـــاً

إذا وجـــدت أدلـــة كافيـــة علـــى التهديـــدات املوجهـــة ضـــدهم    ،نائيـــةاجلالـــدعاوى إجـــراءات 
  .  من قانون اإلجراءات اجلنائية) ٢٧٠  (املادة

الشــهود وغريهــم مــن وبعــض التــدابري اخلاصــة بعــدم إفشــاء املعلومــات الــيت تتعلــق بالضــحايا و 
نون مـن قـا   ٣٨٠منصوٌص عليها يف الفقـرة الثالثـة مـن املـادة     الدعاوى إجراءات املشاركني يف 

  اإلجراءات اجلنائية.
ــة املشــاركني يف      ــة إىل محاي ــدابري الرامي ــانون قائمــة مفصــلة بالت اإلجــراءات  هــذه وال حيــدد الق

  اجلنائية، أو آلية فعالة لتنفيذها.
ــة تســمح للمشــاركني يف   كمــا ال توجــد أيُّ  ــيهم الشــهود   هــذه آلي ــة، مبــن ف اإلجــراءات اجلنائي

  كاستخدام الفيديو أو غريه من الوسائل. ،ة تضمن سالمتهمواخلرباء، باإلدالء بشهاداهتم بطريق
إجـراءات خاصـة يف التشـريعات األوزبكيـة حلمايـة املـبلغني عـن املعلومـات الـيت           وال توجد أيُّ

تتعلق بأعمال الفساد. وجيوز تنفيذ تدابري محايـة حمـدودة اسـتنادا إىل القـانون اخلـاص ببالغـات       
  انون عمليات الشرطة.الشخصيات الطبيعية واالعتبارية وق

    
    )٤٠و ٣١لسرية املصرفية (املادتان التجميد واحلجز واملصادرة؛ ا    

مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة علـى حجـز عائـدات اجلـرائم          ٢٨٥و ٢٨٤و ٢١١تنص املواد 
الثمينة، ومع ذلك ال تنص التشـريعات   املوجوداتاملتأتية على هيئة نقٍد وممتلكات وغريها من 

ــة ــة حبقــوق أو       األوزبكي ــع أشــكاهلا، كــاإليرادات املمثل ــة جبمي ــدات اإلجرامي علــى حجــز العائ
  غري امللموسة. املوجودات

) مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة علــى مصــادرة أدوات اجلرميــة  ١(الفقــرة  ٢١١وتــنص املــادة 
وتسليمها إىل املؤسسات املختصة أو إتالفها، بغض النظر عن ملكيتها. ومـع ذلـك، ال يشـمل    
مصطلح "أدوات اجلرمية" مجيع املمتلكات أو املعدات أو األدوات األخرى املسـتخدمة أو الـيت   

  اعُتزم استخدامها يف ارتكاب اجلرائم.
يكـافئ   من قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة علـى إمكانيـة مصـادرة الدولـة مبلغـاً         ٢٨٤وتنص املادة 

كانيـــة العثـــور علـــى تلـــك قيمـــة املمتلكـــات الـــيت كانـــت موضـــوعا للُجـــرم يف حالـــة عـــدم إم
جلُــرم"  املمتلكــات. ومل ُيعــرِّف قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة "املمتلكــات الــيت كانــت موضــوعاً   
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العالقـة بـني   أنَّ العالقة بني ذاك املفهوم ومفهوم "العائدات اإلجرامية" تعريفا واضحا، كمـا   أو
من التشـريعات اجلنائيـة   مفهومي "املصادرة" و"املصادرة لصاحل الدولة" غـري واضـحة. وال تتضـ   

  ملفهوم "املصادرة". األوزبكية تعريفاً
دة ُترســي إجــراءات مصــادرة املمتلكــات الــيت حمــدَّ وال تتضــمن التشــريعات األوزبكيــة أحكامــاً

ا، أو املصــادرة يف حالــة خلــط ا أو كليــُحولــت العائــدات اإلجراميــة إليهــا أو ُبــدلت هبــا، جزئيــ
ــة مبمتلكــات  ــدات اإلجرامي هــذه التشــريعات  أنَّ مشــروعة، كمــا  اكتســبت مــن مصــادر   العائ

خاصــة ُترســي القواعــد املتعلقــة بــاإليرادات أو املنــافع األخــرى املتأتيــة مــن   تتضــمن أحكامــاً ال
العائدات اإلجراميـة، أو مـن املمتلكـات الـيت ُخلطـت هبـا تلـك العائـدات. ومـع ذلـك، أوضـح            

صــعوبات خــالل املمارســة الفعليــة   تنشــأ أيُّ أنــه مل القطريــة ممثلــو أوزبكســتان خــالل الزيــارة 
ــانون         فيمــا ــرادات غــري املشــروعة مبوجــب أحكــام ق ــق مبصــادرة تلــك األشــكال مــن اإلي يتعل

  اإلجراءات اجلنائية القائمة.
شخص يكتسب حبسن نيـة ملكيـة قـد صـودرت لصـاحل الدولـة، نظـرا ألهنـا         أيِّ وجيب إخطار 

الشـخص املـدان عـن األضـرار الـيت حلقـت بـه        موضوع ُجرم، حبقه يف رفع دعـوى مدنيـة ضـد    
ــادة    ــات (املـ ــز املمتلكـ ــراء حجـ ــة).    ٢٨٥جـ ــراءات اجلنائيـ ــانون اإلجـ ــن قـ ــة مـ ــرة الثانيـ ، الفقـ

  احلكم ال يكفي حلماية حقوق األطراف الثالثة احلسنة النية.  وهذا
ــَن إىل املعلومــات مــن أجــل تعقــب العائــدات   الوصــولص علــى ســلطة هيئــات إنفــاذ القــانون يف  وُي

مــن قــانون الســرية املصــرفية مــن  ٩ا يف املــادة اإلجراميــة يف التشــريعات الــيت تــنظم أنشــطتها، جزئيــ
  من قانون اإلجراءات اجلنائية. ٢٩٠إجراءات احلجز فتنظمها املادة أمَّا قانون اإلجراءات اجلنائية. 

بشـأن تعزيـز إجـراءات     ٢٠٠٩ متوز/يوليـه  ١٥خ ؤرَّامل ٢٠٠لوزراء رقم ويتضمن قرار جملس ا
هتدف إىل تنظـيم إدارة   أحكاماً ،أو بيعها أو إتالفها ،حجز املمتلكات اخلاضعة ملصادرة الدولة

  السلطات املختصة للممتلكات اجملمدة أو احملجوزة أو املصادرة.
؛ قيــة مل يكــن ممكنــاً مــن االتفا ٣١مــن املــادة  ٨تنفيــذ الفقــرة أنَّ وأفــاد ممثلــو أوزبكســتان بــ 

اآلليــة املنصــوص عليهــا تتعــارض مــع مبــدأ افتــراض الــرباءة كمــا ورد يف فقــه القــانون     إنَّ  إذ
  اجلنائي احلايل ألوزبكستان.

وال ميكن استخالص نتيجة واضحة مـن واقـع املعلومـات الـيت قدمتـها أوزبكسـتان بشـأن مـا إذا         
مـن   ٣١مـن املـادة    ٧ابري املبينـة يف الفقـرة   كانت السرية املصرفية تشكل عقبـة أمـام اعتمـاد التـد    

م من قانون السرية املصرفية، ُتقدَّ ٨للمادة  وفقاًمن االتفاقية أم ال. و ٥٥االتفاقية ألغراض املادة 
ا فيما يتعلق مبكافحة غسل األموال إىل هيئة متخصصـة،  ا مصرفيسر تعداملعلومات اليت ُتعترب أهنا 
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العائــدات  وإضــفاء الصــفة القانونيــة علــىالضــريبية وجــرائم العملــة  وهــي إدارة مكافحــة اجلــرائم
االســتخبارات املاليــة يف  العــام وتقــوم بــدور وحــدة النائــباإلجراميــة، وهــي هيئــة تابعــة ملكتــب 

الشروَع يف اإلجراءات اجلنائية من أجل نقل هـذه املعلومـات    ٩لبالد. ومع ذلك، تقتضي املادة ا
ق والتحريات األولية، وهو ما قد يشكل صعوبات عملية عند تنفيذ إىل سلطات االدعاء والتحقي

أنـه  القطريـة  ممثلـي أوزبكسـتان أوضـحوا خـالل الزيـارة      إالَّ أنَّ احلكم املعين الـوارد يف االتفاقيـة.   
  مشكالت يف التغلب على السرية املصرفية عند إجراء التحقيقات الداخلية. تنشأ أيُّ مل
    

    )٤١و ٢٩ئي (املادتان التقادم؛ السجل اجلنا    
ــا يكفــي بشــأن األفعــال اجمل      ــة مب ــادم طويل ــة  رَّمــحــددت أوزبكســتان مــدة تق ة مبوجــب االتفاقي

ثالثة ومخسة عشر عاما، حسب جسامة اجلُرم)، كما تـنص تشـريعاهتا علـى إمكانيـة تعليـق       (بني
  لقانون اجلنائي).من ا ٦٤العمل بالتقادم يف حالة إفالت اجلاين املزعوم من يد العدالة (املادة 

من القانون اجلنائي اإلدانات السابقة الـيت صـدرت مـن حمـاكم دول      ٣٤وُتراعى مبوجب املادة 
بصـفة خاصـة أم ال.    خطـرياً  معـاوداً  عند النظر يف تقرير ما إذا كان شـخص مـا جمرمـاً    ،أخرى
ــة جيــوز أ     أنَّ كمــا  ــات الســابقة الصــادرة عــن حمــاكم أجنبي ــا إذا كانــت اإلدان خــذها مســألة م

ــار،  يف ــدى االعتب ــدول األخــرى بشــأ     تتب ــني أوزبكســتان وال ــة ب ــة املربم ن يف املعاهــدات الثنائي
  التعاون يف املسائل القانونية.

    
    )٤٢الوالية القضائية (املادة     

ارتكبـوا   ناألشـخاص الـذي  بشـأن انطبـاق القـانون علـى     من القانون اجلنائي ( ١١ُتخِضع املادة 
) اجلرائم املرتكبة يف أوزبكسـتان وعلـى السـفن الـيت ترفـع العلـم       ستانداخل إقليم أوزبك جرماً

  القضائية ألوزبكستان. لة يف ميناء أوزبكي للواليةاألوزبكي أو مسجَّ
 ارتكبـوا  ناألشـخاص الـذي  بشـأن انطبـاق القـانون علـى     من القـانون اجلنـائي (   ١٢وتنص املادة 

ــاً ــواطين أو  خــارج أوزبكســتان  جرم ــة م ــى جــواز مالحق عــدميي الزبكســتان واألشــخاص  ) عل
مبوجـب القـانون اجلنـائي بسـبب جـرائم       ، وذلـك اجلنسية املقـيمني يف أوزبكسـتان إقامـة دائمـة    

إذا مل حتكــم علــيهم حمكمــة يف الدولــة الــيت ارُتكــب اجلــرم يف    ،ُمرَتكبــة يف إقلــيم دولــة أخــرى 
يمــون إقامــة غــري يق نعــدميو اجلنســية الــذيالإقليمهــا. وخيضــع املواطنــون األجانــب واألشــخاص 

دائمــة يف أوزبكســتان للمالحقــة مبوجــب القــانون اجلنــائي األوزبكــي بســبب اجلــرائم املرَتكبــة  
يف احلـاالت الـيت نصـت عليهـا املعاهـدات أو االتفاقـات        ،خارج الوالية القضائية ألوزبكسـتان 

  .فحسبالدولية 
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مالحقـة املـواطنني    وازتـنص علـى جـ   صرحية  من القانون اجلنائي أحكاماً ١٢وال تتضمن املادة 
  ب جرائم مرَتكبة خارج أوزبكستان.بسب ،األجانب املقيمني يف إقليم أوزبكستان إقامة دائمة

ومل ُتخضــع أوزبكســتان لواليتــها القضــائية اجلــرائم املرَتكبــة ضــد مواطنيهــا أو ضــد أوزبكســتان  
مـن القـانون اجلنـائي     ١١نفسها. ومع ذلك، فقد وسَّع اجلـزء (ب) مـن الفقـرة الثانيـة مـن املـادة       

إذا نشأ أثر الرتكاهبـا داخـل اإلقلـيم     ،الواليةَ القضائية لتشمل اجلرائم املرَتكبة خارج أوزبكستان
  من االتفاقية. ٤٢(ج) من املادة  ٢األوزبكي، مبا يف ذلك اجلرائم املشار إليها يف الفقرة الفرعية 

    
    )٣٥و ٣٤تعويض عن الضرر (املادتان عواقب أفعال الفساد؛ ال    

تسـتوِف املتطلبـات    من القـانون املـدين، ُتعتـرب املعاملـة غـري صـحيحة إذا مل       ١١٦مبوجب املادة 
  خيالف القانون.غرض ذ املعاملة أنه رمت لغرض معلوم للشخص منفِّالقانونية وأُب

دت أوزبكستان العديد من الوسـائل الـيت تتنـاول عواقـب الفسـاد، مبـا يف ذلـك التعـويض         وحدَّ
ــن األ ــة (الفصــل     ع ــة أو اجلنائي ــة يف اإلجــراءات املدني ــراءات    ٣٣ضــرار املادي ــانون اإلج ــن ق م

فاألضــرار النامجــة عــن أنــواع  ،لألحكــام التشــريعية الــيت قدمتــها أوزبكســتان  وفقــاًاجلنائيــة). و
. ويــنص تعــويض عنــها دفــعدي) غــري مســتحقة أخــرى مــن األذى (كــاألذى النفســي أو اجلســ

وز إعالن معاملة مـا الغيـة وباطلـة إذا ُنفـذت نتيجـة خـداعٍ أو عنـٍف        القانون املدين على أنه جي
ــادة       ــرية (املـ ــروف خطـ ــزامن ظـ ــراف أو تـ ــي األطـ ــآمر بـــني ممثلـ ــدات أو تـ ــن  ١٢٣أو هتديـ مـ

  .  )من القانون املدين ١٢٢املدين)، أو نتيجة لسوء فهم (املادة   القانون
ألخــرى، مثــل قــانون االمتيــازات األحكــام ذات الصــلة يف التشــريعات األوزبكيــة ا أيضــاًوتــرد 

  .١٩٩٥آب/أغسطس  ٣٠خ ) املؤر٣٠َّ(القانون رقم 
    

    )٣٩و ٣٨و ٣٦بني اهليئات (املواد  صة والتنسيق فيماالسلطات املتخصِّ    
إنفـاذ القـانون يف أوزبكسـتان،     هيئـات يضطلع بالتحقيق يف اجلـرائم املتعلقـة بالفسـاد وحـداُت     

العــام؛ وإدارة  النائــبم االقتصــادية والفســاد يف مكتــب   وهــي حتديــدا إدارة مكافحــة اجلــرائ   
مكافحــة الفســاد واالبتــزاز واالحتيــال ووحــدة التحقيــق يف جــرائم الفســاد بــوزارة الداخليــة؛    
وقسم التحقيقات التابع لدائرة األمن الوطين. ووحدة االستخبارات املالية هـي إحـدى هيئـات    

  م.العا النائبإنفاذ القانون، وأحد أقسام مكتب 
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أحكــام تشـريعية خاصــة يف أوزبكســتان بشـأن إجــراءات التعـيني أو اإلقالــة مــن     وال توجـد أيُّ 
املنصب أو التمويل اخلـاص أو غـريه مـن جوانـب ضـمان اسـتقاللية وحـدات مكافحـة الفسـاد          

  إنفاذ القانون أو فعاليتها. هيئاتداخل 
ظـيم بـرامج تدريبيـة ممنهجـة     قدم ممثلو أوزبكسـتان معلومـات بشـأن تن    ،القطرية وخالل الزيارة

  مكافحة الفساد. يف جمالللمسؤولني عن إنفاذ القانون 
، أُنشــئ جملــس للتنســيق يف جمــال منــع اجلرميــة، وواحــدة مــن مهامــه     ٢٠١٤آب/أغســطس ويف 

 اهليئـــاتالرئيســـية منـــع جـــرائم الفســـاد. إضـــافة إىل ذلـــك، أُنشـــئ فريـــق عمـــل مشـــترك بـــني    
جملــس الــوزراء األوزبكــي لــدعم حتســني األطــر املؤسســية   ، بقــرار مــن ٢٠١٥ حزيران/يونيــه يف

 ) رصـد تنفيـذ  ١: (اهليئـات ق فريق العمل املشترك بني والعملية والتنظيمية ملكافحة الفساد. وينسِّ
) محـالت التوعيـة القانونيـة واملشـاركة مـع منظمـات اجملتمـع املـدين         ٢تدابري مكافحة الفساد؛ (

ــق مبكافحــة الف    يف ــيت تتعل ــية     ٣ســاد؛ (القضــايا ال ــر املؤسس ــداد مقترحــات لتحســني األط ) إع
  والعملية والتنظيمية ملكافحة الفساد.

ــ النائــبمــة مبوجــب القــانون بإخطــار مكتــب  وهيئــات املراقبــة والتفتــيش ملزَ  حالــة أيِّ العــام ب
  ُتكشف.  فساد

ــبويتخــذ مكتــب   ــام  النائ ــاتالع ــات القطــاع      وهيئ ــاون مــع كيان ــدابري للتع ــانون الت ــاذ الق إنف
ــب    اخلــ ــع مكت ــال، وقّ ــى ســبيل املث ــباص؛ فعل ــة التجــارة      النائ ــع غرف ــاون م ــذكرة تع ــام م الع

  والصناعة، تنص على إنشاء آلية لتبادل املعلومات.  
ــة     ــاون بــني املؤسســات املالي ــاتوحظــي التع ــانون يف التصــدي جلــرائم الفســاد     وهيئ ــاذ الق إنف

تنطـوي علـى أصـول نقديـة أو غـري      باالهتمام فيما يتعلق بالكشف عن املعامالت املشبوهة اليت 
نقدية، كما ُتنظم أنشطة تدريبية ملوظفي كيانات املراجعة الداخليـة للحسـابات يف املؤسسـات    

العام والبنك املركـزي بيانـا مشـتركا يلفـت انتبـاه املصـارف        النائباملالية. ولقد أصدر مكتب 
دعـاء، مـىت اكتشـفت حـاالت     التجارية إىل احلاجـة إىل تقـدمي املـواد ذات الصـلة إىل هيئـات اال     

  اختالس أو تسريب موارد ائتمانية وجتاوزات مصرفية أخرى.
وميكن للمواطنني إبالغ سلطات إنفاذ القانون عن جرائم الفساد من خالل خطـوط املسـاعدة   

مـن   ٢٣إنفـاذ القـانون، تـنص املـادة      هيئـات اهلاتفية. وبغية تشجيع املواطنني علـى التعـاون مـع    
ــات ا  ــانون عملي ــذين       ق ــة لألشــخاص ال ــة والقانوني ــة االجتماعي ــى ضــمانات احلماي لشــرطة عل

  يقدمون املساعدة إىل تلك السلطات.
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     اجليِّدةالتجارب الناجحة واملمارسات   - ٢- ٢  
خيـصُّ تنفيـذ    فيماالتالية  اجليِّدةتسليط الضوء على التجارب الناجحة واملمارسات  ميكن إمجاالً

  الفصل الثالث من االتفاقية:
مــن القــانون اجلنــائي) بوصــفه  ٢١٢يف الرشــوة (املــادة  القيــام بــدور وســيطجتــرمي   •  

  ُجرما منفصال، يف سياق تدابري تيسري مكافحة الفساد؛
إنشــاء فريــق عمــل مشــترك بــني اهليئــات لــدعم حتســني األطــر املؤسســية والعمليــة       •  

  والتنظيمية ملكافحة الفساد.
    

    نفيذيات اليت تواجه التالتحدِّ  - ٣- ٢  
ــ ُيوصــى أن تتخــذ مجهوريــة أوزبكســتان اخلطــوات التاليــة مــن أجــل مواصــلة تعزيــز تــدابريها    ب

  القائمة املعنية مبكافحة الفساد:
  من االتفاقية؛   ٢ملقتضيات املادة  وفقاًمواءمة تعاريف املوظفني العموميني   •  
ا يف ذلك جترمي الوعـد  من االتفاقية تنفيذا كامال، مب ١٥اعتماد التدابري لتنفيذ املادة   •  

، وإدراج العنصر "لصاحل املوظـف نفسـه أو لصـاحل    والتماسهاوعرضها  رشابتقدمي 
شــخص أو كيــان آخــر" يف األحكــام التشــريعية ذات الصــلة، والــنص علــى اعتبــار  

  ؛رشااملزايا غري املرتبطة بامللكية 
وميــة جتــرمي الرشــو املباشــر ملوظــف عمــومي أجــنيب أو موظــف مؤسســة دوليــة عم     •  

  ))؛١( ١٦(املادة 
النظــر يف جتــرمي ارتشــاء موظــف عمــومي أجــنيب أو موظــف منظمــة دوليــة عموميــة   •  

  ))؛٢( ١٦(املادة 
  )؛١٨النظر يف إمكانية جترمي املتاجرة بالنفوذ (املادة   •  
ــر يف إزالــة    •   ــة  التقييــدات علــى النظ  ٢٠٥ا يف املــواد مــة جنائيــ اجملرَّ األفعــالجمموع

  من االتفاقية بشكل أوىف؛ ١٩القانون اجلنائي لتنفيذ املادة  من ٢٠٨و ٢٠٦و
م مواصــلة النظــر يف إمكانيــة اعتمــاد تــدابري تشــريعية وغريهــا مــن التــدابري الــيت جتــرِّ    •  

  )؛٢٠ا (املادة جنائي اإلثراء غري املشروع بوصفه جرماً
  ؛كامالً االتفاقية تنفيذاًمن  ٢١ة النظر يف إمكانية اعتماد مزيد من التدابري لتنفيذ املاد  •  
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  من االتفاقية؛ ٢٥اعتماد مزيد من التدابري لضمان التنفيذ الكامل ألحكام املادة   •  
لوضع آلية فعالة ملالحقة الشخصيات االعتبارية ملشاركتها يف  الالزمة اعتماد التدابري  •  

ــة،  األفعــال اجملرَّ ــة مبوجــب االتفاقي ــام ــة ل  دومن لشخصــيات مســاس باملســؤولية اجلنائي
  )؛٢٦جرائم (املادة الطبيعية اليت ارتكبت 

بشـأن إجـراء رفـع     النظر يف اعتماد تـدابري إضـافية لتـوفري توجيهـات أكثـر وضـوحاً        •  
  من االتفاقية؛ ٣٠من املادة  ٢للفقرة  وفقاًاحلصانة 

 ،٣١من املادة  ٩و ٧و ٦و ٥و ٤(ب) و ١اعتماد مزيد من التدابري لتنفيذ الفقرات   •  
  من االتفاقية تنفيذا أوىف؛   ٤٠ة واملاد

النظر يف إمكانية إدراج أحكام واضحة يف قانون اإلجـراءات اجلنائيـة بشـأن صـالحيات       •  
  من االتفاقية؛  ٣١من املادة  ٢يتعلق بتنفيذ الفقرة  فيماإنفاذ القانون  أجهزة

متلكـات  لتنظيم إدارة السـلطات املختصـة للم   النظر يف اعتماد أحكام أكثر تفصيالً  •  
  ))؛٣( ٣١اجملمدة أو احملجوزة أو املصادرة (املادة 

  من االتفاقية؛ ٣٢اعتماد تدابري ترمي إىل التنفيذ الكامل ألحكام املادة   •  
  من االتفاقية؛ ٣٣للمادة  وفقاًالنظر يف تضمني تدابري مناسبة لتوفري محاية فعالة للمبلغني   •  
لكيانـات أو األشـخاص الـذين أصـاهبم     ل ونكـ يأن اعتماد مزيد مـن التـدابري لضـمان      •  

يف رفـــع دعـــوى قضـــائية للحصـــول علـــى  الفســـاد احلـــقُّ أفعـــالضـــرر جـــراء أحـــد 
  )؛٣٥تعويضات، بغض النظر عن نوع الضرر (املادة 

اعتمـاد تــدابري لزيــادة حتســني ختصــص وحـدات مكافحــة الفســاد والتــدريب املهــين     •  
  )؛٣٦ملوظفيها، ولضمان استقالليتها (املادة 

ــهم ســبباً       •   ــا ســلوك املت ــنح احلصــانة   النظــر يف إتاحــة ظــروف إضــافية يشــكل فيه مل
  )؛٣٧من القانون اجلنائي (املادة  ٢١٢و ٢١١مبوجب املادتني 

  من االتفاقية؛ ٣٧من املادة  ٤اعتماد تدابري ترمي إىل التنفيذ الكامل للفقرة   •  
وغريهـم مـن األشـخاص الـذين     النظر يف اعتماد مزيد من التدابري لتشجيع رعاياهـا    •  

يوجــــد مكــان إقامتــهم املعتــاد يف إقليمهــا علــى إبــالغ الســلطات الوطنيـــة املعنيـــة    
  ))؛٢( ٣٩جرائم الفساد (املادة  بشأن القضائية بـالتحقيق واملالحقـة

  ).)٢( ٤٢ها لواليتها القضائية (املادة النظر يف إخضاع اجلرائم املرتكبة حبق مواطني  •  
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    حتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقيةاال  - ٤- ٢  
دت خــالل دِّاملســاعدة التقنيــة يف التصــدي للتحــديات الــيت تواجــه التنفيــذ والــيت ُحــ          •  

  املوظفني املدنيني عن مداخيلهم. نظام أمثل إلفصاحإلنشاء تخطيط الاالستعراض، ويف 
    

    لدويلالفصل الرابع: التعاون ا  - ٣  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  

    )٤٧و ٤٥و ٤٤تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية (املواد     
معاهـدة ثنائيـة ومتعـددة     ١٦خيضع تسليم اجملرمني ألحكام قانون اإلجراءات اجلنائية وألحكام 

زبكستان، أو على أساس مبدأ املعاملـة باملثـل يف حالـة عـدم     األطراف وقعت عليها مجهورية أو
  وجود اتفاق.

 أن يكون اجلرم املعـين معاقبـاً   أيضاًوتشترط  ،ق أوزبكستان مبدأ ازدواجية التجرميتطبِّ وعموماً
مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة) مـن       ٦٠٣و ٦٠١عليه بالسجن ملدة سنة على األقل (املادتـان  

يتصــل بــاجلرائم الــيت  فيمــاذلك فتســليم اجملــرمني حمــدود ولــ. اجملــرمســليم أجــل املوافقــة علــى ت
  .االشتراطات خبصوصهاهذه ُتستوىف   ال

عـدة جـرائم منفصـلة، منـها جـرائم      وال ميكن تسليم الشخص إذا كان طلـب التسـليم يتضـمن    
ون مـن قـان   ٦٠٣املتعلق باحلد األدىن ملـدة السـجن (سـنة واحـدة) (املـادة       تستوف االشتراط مل

ــة)   ــة تكــون       إالَّ اإلجــراءات اجلنائي ــدة دولي ــاق أو معاه ــك مبوجــب اتف ــري ذل ــى غ ــص عل إذا ُن
  أوزبكستان طرفا فيها.

ــة شــخص     ــوب لغــرض مالحق ــة،   ا قضــائيوخيضــع التســليم املطل ــى أســس متييزي ــه عل أو معاقبت
 مـن  ٦٠٣و ٦٠١و ١٦للمـواد   ،وتسليم اجملرمني يف احلاالت اليت تنطوي على جـرائم ضـريبية  

ة مبوجـب االتفاقيـة جـرائم سياسـية ألغـراض      رَّمقانون اإلجراءات اجلنائية. وال تعترب األفعال اجمل
  تسليم اجملرمني.

وال جيوز تسليم مواطين أوزبكستان ما مل تنص املعاهدات أو االتفاقـات الدوليـة علـى خـالف     
دة أُبرمــت بــني ا ســوى معاهــدة واحــمــن القــانون اجلنــائي)، وال يوجــد حاليــ ١٢ذلــك (املــادة 

ــا تتضــمن حكمــاً   ــة كوري ــدأ "إمَّــ    أوزبكســتان ومجهوري ا التســليم مــن هــذا القبيــل. وُيطبــق مب
ــ ــادة    اوإمَّ ــى أســاس امل ــة" عل ــاذ      ٥٩٨احملاكم ــة. وال خيضــع إنف ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــن ق م

ار النظر يف اختـاذ قـر   يجير األحكام الصادرة عن حماكم دول أجنبية إلجراءات تنظيمية، ولكْن
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ُتعـاجل  وف إبرام اتفاقات بشأن االعتـراف باألحكـام الصـادرة عـن حمـاكم أجنبيـة، وسـ        يقتضي
  هذه املسألة من خالل التغيريات املزمع إدخاهلا على قانون اإلجراءات اجلنائية.

أحكــام بشــأن تبســيط إجــراءات تســليم اجملــرمني،   وال يتضــمن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة أيَّ 
يت تقتضي النظر يف طلبات تسليم اجملرمني يف حينها ُحددت مبوجـب األمـر   ولكن اإلجراءات ال

. وإذا كان الشـخص املطلـوب   ٢٠٠٤ ونيهي/حزيران ٢٢ يفالعام  النائبن الصادر ع ٢٦رقم 
 ٢٤٦و ٢٤٥فتـرة االحتجـاز مبوجـب قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة (املـواد         قيد االحتجاز، لكـنَّ 

ــدودة٦٠٥ٌو ــر مكتـــب  ) حمـ ــ، ينظـ ــام يف طلـــب ال  بالنائـ ــن   العـ ــرب وقـــت ممكـ ــليم يف أقـ تسـ
يكون يف غضون ثالثة أشهر). وعلى الرغم من عدم وجود أحكـام تقتضـي التشـاور     ما (عادة

  املشاورات مبوجب املعاهدات الدولية.   ىقبل رفض طلب التسليم، ُتجر
النقـل   هـذا  بشـأن نقـل اإلجـراءات اجلنائيـة، ولكـنَّ      وال تتضمن تشريعات أوزبكستان أحكاماً

  ممكن على أساس املعاهدات الثنائية واالتفاقية.
    

    )٤٦القانونية املتبادلة (املادة  املساعدة    
عـت عليهـا مجهوريـة أوزبكسـتان،     اتفاقا ثنائيا) اليت وقَّ ١٤للمعاهدات الدولية (مبا يف ذلك  وفقاً

مـن املسـاعدة القانونيـة    كستان تقدمي أشكال خمتلفـة  بدأ املعاملة باملثل، ميكن ألوزبوعلى أساس م
مت أوزبكسـتان معلومـات عـن جتربتـها يف     من قانون اإلجراءات اجلنائية). وقد قـدَّ  ٥٩٥(املادة 

ا لطلبات احلصول على املساعدة القانونيـة. وتتعـاون أوزبكسـتان    قانوني استخدام االتفاقية أساساً
بشــأن املســاعدة  لكومنولــثاالــدول املســتقلة يف إطــار اتفاقيــة  كومنولــثمــع غريهــا مــن أعضــاء 

  .)١٩٩٣واجلنائية (مينسك،  القانونية والعالقات القانونية يف املسائل املدنية واألسرية
وُيشــترط تــوافر ازدواجيــة التجــرمي للموافقــة علــى طلبــات املســاعدة الــيت تنطــوي علــى إجــراء   

يــة وحجزهــا ومصــادرهتا. وبنــاء علــى طلــب مــن ســلطة أجنب  املوجــوداتقســري، مثــل جتميــد 
خمتصة، جيـوز تطبيـق األحكـام اإلجرائيـة لدولـة أجنبيـة مـا مل تكـن خمالفـة للتشـريعات الوطنيـة            

  .  من قانون اإلجراءات اجلنائية) ٣ة (املاد
دون طلب مسبق مبوجب معظـم املعاهـدات   من وجيوز نقل املعلومات املتعلقة باملسائل اجلنائية 
  ها، وعلى أساس املعاملة باملثل.في الدولية اليت تكون مجهورية أوزبكستان طرفاً

وتطبــق أوزبكســتان أحكــام املعاهــدات، مبــا يف ذلــك االتفاقيــة، والترتيبــات املتبادلــة بشــأن          
مضمون الطلبات وطريقة إحالتها، والقيود املفروضة على استخدام األدلة، والسرية، وااللتـزام  

  الطلبات.بالتشاور مع الدول الطالبة قبل رفض املساعدة، وتكاليف تنفيذ 
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واألطر الزمنية للتحقيقات وغريها من األعمال اإلجرائية منصوٌص عليها يف قـانون اإلجـراءات   
، جيــب جتهيــز املســتندات (مبــا يف ذلــك الطلبــات  ٦٥العــام رقــم  النائــبألمــر  وفقــاًاجلنائيــة، و

 حـني  ، يفيومـاً  ١٥ق من صـحتها يف غضـون   من النظر أو التحقُّ الدولية) اليت ال تتطلب مزيداً
  .واحداً من النظر شهراً تتجاوز مدة جتهيز املستندات اليت تتطلب مزيداً أالَّينبغي 

وجيوز استدعاء األشخاص من خارج إقليم أوزبكستان إليه ألغـراض األعمـال اإلجرائيـة ذات    
  .اإلجراءات اجلنائية)من قانون  ٥٩٦الصلة (املادة 

  إدراجها يف مشروع قانون. وجيري إعداد أحكام بشأن نقل السجناء، وُيزمع
وجيوز أن حيضر اإلجراءات اليت تتعلق بتنفيذ طلب ما ممثلو السـلطة املختصـة يف الدولـة األجنبيـة     

عـت عليهـا أوزبكسـتان علـى ذلـك أو علـى أسـاس        املعنية، مىت نصت املعاهدات الدوليـة الـيت وقَّ  
تعـديالت قـانون    أيضـاً  سـوف تـنص  ومن قانون اإلجراءات اجلنائية).  ٥٩٥املعاملة باملثل (املادة 

  بواسطة الفيديو. التداولاإلجراءات اجلنائية ذات الصلة على إمكانية استخدام نظام 
    

  ي اخلاصة لتحرِّالتعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب ا    
    )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 

وزبكستان عن كثـب مـع الـدول األخـرى     إنفاذ القانون يف أ أجهزةعلى الصعيد الدويل، تتعاون 
العــامني للــدول األطــراف يف  النــوابيف إطــار آليــات ثنائيــة ودوليــة خمتلفــة، مثــل جملــس تنســيق   

العــامني للـدول األعضــاء يف منظمـة شــانغهاي    النـواب الــدول املسـتقلة، واجتماعــات   كومنولـث 
فاقـات احلكوميـة الدوليـة املعنيـة     إنفاذ القانون على أساس االت أجهزةللتعاون. وُينفذ التعاون بني 

، ويف إطار اهليئاتبالتعاون يف جمال مكافحة اجلرمية، واالتفاقات الثنائية والترتيبات املشتركة بني 
التعاون الدويل عن طريق املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول). وقدمت أوزبكستان عـدة  

  اط االتصال واستضافتهم.أمثلة لتبادل ضباط إنفاذ القانون، وإيفاد ضب
جراء حتقيقـات مشـتركة باالتفـاق حســب احلالــة،   ة عدم وجود معاهدة ثنائية، جيوز إويف حال

نص العديـد  يـ يف قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة. و    كما هو منصوص عليه ،ملبدأ املعاملة باملثل وفقاً
 كومنولـث ن أخـرى يف  من االتفاقـات بشـأن التعـاون الـدويل بـني مجهوريـة أوزبكسـتان وبلـدا        

  الدول املستقلة على إنشاء هيئات حتقيق مشتركة.
مــن قــانون  ٢٧العــام علــى اســتخدام أســاليب التحــري اخلاصــة (املــادة  النائــبويشــرف مكتــب 

عمليات الشرطة). كما ترد أنواع أساليب التحري اخلاصة اليت جيـوز اسـتخدامها يف التعليمـات    
من قـانون عمليـات الشـرطة. وجيـوز اسـتخدام       ١٤ويف املادة املشتركة بني اهليئات ذات الصلة، 
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لالتفاقات الثنائية، أو على أساس مبدأ املعاملة  وفقاًأساليب التحري اخلاصة على الصعيد الدويل 
  يف حالة عدم وجود اتفاق. ،باملثل

    
    اجليِّدةالتجارب الناجحة واملمارسات   - ٢- ٣  

، يف تنفيذ الفصل الرابع من االتفاقيـة، إمجـاالً   اجليِّدةت تتمثل أبرز التجارب الناجحة واملمارسا
  فيما يلي:
بشأن املساعدة القانونية املتبادلة، وتقر خبربهتا يف تطبيـق   مرناً تتبع أوزبكستان هنجاً  •  

  ا للمساعدة القانونية املتبادلة؛قانوني االتفاقية أساساً
ات املتعـددة األطـراف والثنائيـة    أوزبكستان طـرٌف يف عـدد مـن االتفاقـات والترتيبـ       •  

  لتعزيز فاعلية التعاون يف جمال إنفاذ القانون.
    

    التنفيذاليت تواجه  ياتالتحدِّ  - ٣- ٣  
  ميكن للخطوات التالية أن تعزز التدابري القائمة املعنية مبكافحة الفساد:

ة رَّمـ ل اجملتسـليم اجملـرمني يف مجيـع األفعـا     متكِّـن مـن  النظر يف اعتماد تـدابري إضـافية     •  
  مبوجب االتفاقية؛

  ؛وممارسةً مواصلة ضمان تنفيذ طلبات التسليم يف حينها قانوناً  •  
  النظر يف اعتماد تدابري إلنفاذ العقوبة املفروضة يف دولة أخرى يف حالة رفض التسليم؛  •  
  مواصلة ضمان التطبيق العملي لضمانات املعاملة املنصفة مبوجب التشريعات احمللية؛  •  
مواصـــلة ضـــمان رفـــض التســـليم إذا قُـــدم الطلـــب لغـــرض املالحقـــة أو املعاقبـــة علـــى    •  

  متييزية؛  أسس
  التكريس القانوين للممارسة احلالية املتمثلة يف إجراء مشاورات قبل رفض التسليم؛  •  
النظر يف اعتماد تدابري إضافية لضمان إزالة العقبات اليت تعترض تقدمي املساعدة على   •  

  بات اليت تنطوي على إجراء قسري مىت اشُترط توافر ازدواجية التجرمي؛أساس الطل
يتعلــق بــاجلرائم الــيت جيــوز أن تتحمــل   فيمــااعتمــاد تــدابري لضــمان تقــدمي املســاعدة    •  

  مسؤوليتها شخصيات اعتبارية؛
  ا قانونا وممارسة؛مواصلة ضمان تنفيذ طلبات التسليم يف حينه  •  
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ــع      •   ــاون م ــز التع ــراف األخــرى،     مواصــلة تعزي ــدول األط ــانون يف ال ــاذ الق ــلطات إنف س
  الدول املستقلة. كومنولثمع الدول غري األعضاء يف  وخصوصا

ــة    بويرحــب اخلــرباء القــائمون   االســتعراض مبشــروع القــانون الــذي يتضــمن التعــديالت الرامي
إجـراءات  حتسني امتثال النظام القانوين األوزبكي ألحكام االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك ألغـراض      إىل

يتعلــق مبضــمون الطلبــات وطريقــة إحالتــها  فيمــا، و))١٢( -) ١٠( ٤٦نقــل الســجناء (املــادة 
  .))١٣( ٤٦  (املادة

    
    االحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  - ٤- ٣  

حـددت خـالل   املساعدة التقنية يف التغلب على التحديات اليت تواجه التنفيذ والـيت    •  
  عملية االستعراض؛

يتعلــق بالتشــريعات اخلاصــة  فيمــاجتميــع املمارســات الفضــلى والــدروس املســتفادة    •  
  )؛٤٦باملساعدة القانونية املتبادلة (املادة 

شريعات الدول األخـرى  يتعلق بت فيماجتميع املمارسات الفضلى والدروس املستفادة   •  
  ).٤٧(املادة 

 


